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- privind stabilirea suprafeței minime de teren necesară edificării unei construcții, precum și 

a materialelor folosite 

 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.07.2020; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica 

Ioan, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de 

specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Cunoscând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism și ale Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (r2), cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al comunei Vama Buzăului; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (6), lit. ,,c” și alin. (7), lit. ,,k” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 8, lit. ,,e” din O.G. nr. 21/2002 

privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se stabilește suprafața minimă de teren de 1000 m.p. ca fiind suprafața minimă necesară 

edificării unei construcții (de locuit și turistice) la nivelul comunei Vama Buzăului. 

 

Art.2: Se stabilesc materialele ce vor fi utilizate pentru edificarea construcțiilor de locuit sau 

turistice la nivelul comunei Vama Buzăului, astfel: cărămida, lemnul și țigla ceramică. 

 

 Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului 

Judeţului Braşov, Compartimentului urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziţii publice şi se 

aduce la cunoştinţă publică. 

 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  Crinuța Camelia CHIRILAȘ                                  Contrasemnează pentru legalitate, 

                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                                                                                       Adrian Constantin GĂITAN 

 

    
- 13 consilieri în funcţie; 

- 13 consilieri prezenţi; 

- 13 voturi ,,pentru”. 


